
Oroande nyheter för idéburna förskolor

   12 januari 2018

   Ägare och ledning ska från nästa år bara få tillstånd för verksamheten om man kan visa att företagets ekonomi är god, att man 
har erfarenhet och kunskap om välfärden och att man inte har begått brott.
   - Syftet är att få bort aktörer som är kriminella och direkt oseriösa, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till SVT Nyheter.
   Förslaget som regeringen i dag lämnar till Lagrådet innebär att man från och med nästa år vill införa en ägar- och lednings-
prövning för privata aktörer inom skolan och omsorgen. Bakgrunden är den ägarprövningsutredning som alliansregeringen till-
satte 2012 och som blev klar för tre år sedan.
   Bland annat ska ägare och ledningen visa att man har kunskap och erfarenhet av den välfärdsverksamhet man vill bedriva och 
vilka regelverk som gäller. Dessutom ställs krav på ”ekonomiska förutsättningar” för att bedriva verksamheten för att undvika 
plötsliga konkurser.
   Vidare förändrar regeringen riktlinjerna för lokalbidrag till fristående förskolor och skolor. 
   - Landets kommuner räknar med att behöva bygga 350 nya grund- och gymnasieskolor samt 600 nya förskolor fram till 2020, 
enligt en rapport från SKL. Då är det viktigt att skolhuvudmännen inte hindras av otydliga regler – därför gör vi nu detta förtyd-
ligande, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.
   Regeringens “förtydligande” innebär att de fria förskolorna och skolorna inte längre kan räkna med att bli kompenserade för 
kommunernas högre kostnader när dessa bygger nytt eller renoverar. Enligt regeringen kan dock den omvända situationen också 
bli aktuell där en fristående huvudman får ökad ersättning vid nybyggnation.

   - FSO menar att ägarprövningsutredningen inte har beaktat de skillnader som fi nns avseende drivkraft 
och mellan vinstdrivande och idéburet. När det gäller förskoleområdet konstaterar utredningen att majo-
riteten av aktörerna inom förskolan är idéburna  (ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser och 
trossamfund). Mindre än en tredjedel av huvudmännen var aktiebolag och dessa representerade 38 procent 
av förskoleenheterna men trots detta är aktiebolagslagen den enda lag som utredningen uttalat hänvisar till 
och exemplifi erar med, säger FSO:s vd Mimmi von Troil och hänvisar till tre punkter som hotar föräldra-

kooperativen, alltså de fl esta av FSO:s medlemmar:
   1. Kravet på erfarenhet och ekonomisk stabilitet kommer att förhindra att föräldrainitiativ har möjlighet att starta förskolor 
när kommunen lägger ner
   2. Kravet på godkännande innan styrelse väljs innebär att man fullständigt åsidosätter de grundläggande principerna om att 
en förenings medlemmar själva äger rätten att utse sina företrädare.
   3. Ökade kostnader då myndigheterna kommer att ha rätt att ta ut avgifter vid prövning av lämplighet av styrelse och ägare. 
För en liten förening kan det innebära att nya föräldrar ska prövas innan de blir medlemmar i föreningen då de då faktiskt 
också blir ägare.
   - Rent krasst kan kraven på ägarprövning i ett slag radera ut föräldrakooperativa förskolor från Sverige, säger Mimmi von 
Troil.
   När det gäller förändringen av reglerna för lokalbidrag säger Mimmi von Troil:
   - Redan i dag fi nns det betydande bekymmer att ta reda på vad lokalkostnaderna är för kommunala förskolor och det fi nns 
skäl att anta att många små fristående förskolor är underkompenserade när det gäller lokalkostnaderna. Anledningen är att kom-
munernas kostnader fi nns i fl era olika nämnder, exempelvis en nämnd ansvarar för fastigheter och en annan nämnd svarar för 
kostnaderna för utemiljön.
   - För FSO:s medlemmar, små idéburna förskolor, är ideellt arbetande föräldrar ett sätt att hålla nere hyreskostnaderna så att 
mer pengar kan användas till barnens verksamhet. Incitamentet att med ideellt arbete öka kvaliteten i verksamheten, faller i 
och med regeringens beslut om att det är faktiska lokalkostnader ska ersättas. I förlängningen kan detta bli kostnadsdrivande 
för kommunerna under förutsättning att kommunerna gör likvärdiga bedömningar när det gäller skälighet för lokalkostnader 
oavsett om det är kommunens egen verksamhet eller en fristående förskola. FSO håller det knappast för troligt att sådana skä-
lighetsbedömningar generellt sätt kommer att följa kravet på lika villkor för förskolehuvudmän, oavsett om de är kommunala 
eller fristående. 



Nationell forskarskola i samtida utmaningar
för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC)

Gott Nytt År, Skruven!

Fler fall av mässling i Göteborg 

   Forskarskolan tar sin utgångspunkt i att förskola, förskoleklass och grundskolans första år (dvs. pedago-
gisk verksamhet för barn 0-8/10 år som på engelska benämns Early Childhood Education and Care, ECEC) är 
viktiga institutioner för att främja den växande generationens lärande, utveckling och deltagande i kulturella 
praktiker. 

   Forskarskolans tematiker
   Särskilt tre aktuella utmaningar för barnpedagogiska miljöer betonas:
   - att många barn som idag deltar i dessa verksamheter inte talar majoritetsspråket, 
   - ett politiskt tryck att göra förskolan mer inriktad på vad som ibland benämns akademiskt lärande och det 
potentiella hot detta innebär mot framförallt förskolans tradition av att vara lek- och temabaserad, och 
   - att många barn idag kommer till förskola och skola med en mängd erfarenheter från digitala världar.
   Hur de barnpedagogiska institutionerna svarar på dessa utmaningar utgör det centrala forskningsintresset för 
forskarskolans verksamhet.
   Syfte och samverkan
   Syftet med forskarskolan är att utveckla doktorandernas förmåga att bedriva empiriskt, teoretiskt, metodolo-
giskt och etiskt god forskning och att bedriva utvecklingsarbete i pedagogiska institutioner för yngre barn. 
   Forskarskolan ges i samarbete mellan fem universitet och högskolor: Göteborg (värdinstitution), Karlstad, 
Kristianstad, Mälardalen och Umeå.
   Utlysningen öppnar i januari 2018
   Sista ansökningsdag: 2018-03-31
   Tillträde: augusti/september 2018
   Läs mer här:   https://ipkl.gu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/recec

   Det lönar sig att protestera när kommunen inte beslutar om rätt bidrag i rätt tid och på rätt sätt. Efter att för-
skolan Skruven i Grums kommun med hjälp av FSO hade anmält kommunens felaktiga beslut har nu Skolin-
spektionen förelagt Grums kommun att rätta till felaktigheterna. Skolinspektionen bedömer att Grums kommun 
inte har följt “praxis och god förvaltningssed” och uppmanar därför kommunen att följa lagen och se till att det 
felaktiga agerandet inte upprepas.

   Utbrottet av mässling som började den 10 december pågår fortfarande. Antalet personer som insjuknat i det 
aktuella utbrottet växer och är den 9 januari 23 fall. Smittspridning av mässling har skett såväl inom vården som 
i övriga samhället. Kontaktspårning inom vården pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vårdcentraler och 
en jourcentral i Göteborgsområdet. Nya fall av mässling kan insjukna upp till 18 dygn efter senast möjliga smit-
totillfälle, det vill säga, från i dag till och med slutet av januari 2018. Tidpunkt kan komma att justeras om nya 
fall tillkommer.

   Fakta om mässling
   Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Smittan är luftöverförd och kan ske när man be-
fi nner sig i samma lokal som en person med mässling i smittsamt skede, såsom akutmottagningar och andra
vårdenheter. Det innebär att smitta också kan ske i hemmen, affärslokaler och andra offentliga lokaler där 
många vistas.
   Även om immuniteten generellt är god i befolkningen och de fl esta är vaccinerade, fi nns det personer med 
otillräckligt skydd. Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt 
kartlägga smittvägar och undvika smittspridning.
   Vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet inträder omgående efter att vacci-
nationen är given. 



Kommunikativt ledarskap
(fd Chefens huvudvärk)

För få förskollärare – nu vill Stockholms stad köpa utbildning

I FSO-familjen vet vi att det inte är någon barnlek att driva 
en förskola. Vi vet också att det inte är en barnlek att vara 
förskolechef. Det är många lagar och regler att följa och det är 
inte helt ovanligt att förskolechefen också arbetar en viss del i 
barngrupp. När föreståndaren blev förskolechef ökade ansva-
ret och med det arbetsuppgifterna. Fler timmar måste för-
läggas till administration och mer än ofta lägger en förskole-
chef betydligt mer tid än schemat har timmar.

Kursen Kommunikativt ledarskap hjälper dig att hitta rätt!

FSO:s rådgivare får ofta frågor kring förskolechefens ansvar och mandat. Vårt enkla svar är att förskolechefen 
ansvarar för förskolans inre organisation och huvudmannen för den yttre. Men vad är inre respektive yttre or-
ganisation? FSO har tagit fram en hel utbildningsdag där du möter andra förskolechefer. Dagen behandlar alla 
delar som förskolechefen ansvarar för i förskolan och de delar som, genom delegation, ingår i hans/hennes 
arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har förskolechefen mandat att säga nej till krävande föräl-
drar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid högtidsfi rande på förskolan?

Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. Situationer som rör 
arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort.

- Hur hittar man balansen i att vara både chef och kollega?
- Vilket infl ytande ska förskolechefen ha i ekonomiska beslut?
- Hur ska förskolechefen hantera en mobbningssituation i personalgruppen?
- Vilket ansvar har förskolechefen för de anställdas arbetsmiljö?
- Hur hanterar man föräldrar som är i vårdnadstvister?
- Vilket ansvar har förskolechefen i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?
- Vad ingår egentligen i den inre organisationen?
- Vad gör man när huvudmannen inte vet vilket ansvar den har?

Ingen förberedelse behövs för kursen, men vi hör gärna exempel på situationer när vi under dagen diskuterar i 
smågrupper.

Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.

Kursen Kommunikativt ledarskap kan förläggas i hela landet.

Nästa kurs i Kommunikativt ledarskap: Fredag 9 mars 2018 kl 9-17 på hotell Scandic Crown i Göteborg. 
Sista anmälningsdag 9 februari.

Pris: 2.695 kr plus moms per person. Endast för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna 
skolors riksförbund. Uppge medlemsnummer vid bokning.
 

Se FSO:s hemsida, www.ffso.se för mer information och anmälan.

   Det fi nns ett stort behov av förskollärare i Stockholm, men allt för få examineras i närområdet. Nu går därför 
staden vidare med planerna på att köpa uppdragsutbildning för att utbilda barnskötare till förskollärare.
   - Barnen och deras föräldrar ska kunna lita på att stadens förskolor har utbildad personal. När staten inte kla-
rar sitt uppdrag måste vi agera. Vi har nu gått ut till alla universitet och högskolor i landet, säger skolborgarrå-
det Olle Burell (S) i ett pressmeddelande.
   Hittills har det kommit intresseanmälningar från Uppsala, Karlstads och Jönköpings universitet.
   På närliggande lärosäten examineras runt 500 förskollärare årligen, medan de kommunala förskolorna be-
höver rekrytera 625 förskollärare per år fram till 2026, enligt stadens beräkningar.
   (SVT Nyheter)



SSA Systematiskt
säkerhetsarbete

En unik FSO-utbildning som kan rädda liv!

Nästa FSO-Nytt kommer den 26 januari!

SÄKERHET BRANDSKYDD

ARBETSMILJÖ SKYDDSRONDER RUTINER RISKANALYS

BEREDSKAP KOMMUNIKATION

Förskolan är en del av det omgivande samhället och inte en isolerad ö där barn och pedagoger lever i en all-
deles egen bubbla, avskild från omvärldens risker och hot. Förskolans upp-drag och barnens självklara rätt till 
lek och pedagogisk utveckling ställs allt oftare mot den lika självklara rätten att slippa otrygghet och rädsla.

För att föräldrar, barn och pedagoger ska kunna vara trygga i sin vardag har FSO tagit fram denna unika kurs i 
Systematiskt säkerhetsarbete, där vikten läggs på ny kunskap och trygga rutiner och där syftet är att skapa en 
medvetenhet kring hotbilder och risker i den dagliga verksamheten.

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker. 
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger varje
huvudman/förskolechef vad gäller säkerheten på förskolan.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur dessa 
ska utgöra en del av förskolans vardag.

Nästa kurs i SSA: Fredagen den 16 mars kl 9-17 på hotell Scandic Triangeln i Malmö. Sista anmälningsdag 
den 9 februari.
Pris: Medlem i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund 2.695 kronor + moms per 
person. Uppge medlemsnummer vid bokning. Ej medlem 3.295 kronor + moms per person.

FSO erbjuder också en särskilt skräddarsydd utbildning i SSA, 4 tim på förskolan, pris 13.500 kr exkl moms 
och reskostnader/huvudman. Endast medlemmar i FSO.

Se FSO:s hemsida, www.ffso.se för mer information och anmälan.


